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Stupeň hodnocení podle ECTS 
Kritéria hodnocení: 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce     X  

3 Teoretická část práce   X    

4 Praktická část práce     X  

5 Formální úprava práce   X    

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
Bakalářská práce na téma „Ekonomické aspekty logistiky v rámci výrobního podniku“ 
splňuje vytyčený cíl jen částečně. Teoretická část bakalářské práce je kompilací odborné 
literatury. Student při práci s literaturou nečerpal z odborných časopisů, sborníků z konferencí 
nebo jiných publikovaných výsledků výzkumu a vývoje problematiky, i když existuje celá 
škála materiálů, které by to umožnily.  
Praktická část bakalářské práce je věnována zejména oblasti ekonomické nákladovosti 
výrobního podniku jako celku, ale již z vlastního zadání práce je zřejmé, že nejvíce měla být 
věnována pozornost logistickým nákladům, které jsou řešeny dílčím způsobem. Rozsah 
návrhu řešení nedostatků je zúžen, což nepředstavuje zcela dostatečné propracování 
optimalizace logistických nákladů, i když některé možnosti jsou autorem formulovány.  
I přesto, že student v průběhu zpracování bakalářské práce vyvíjel odpovídající aktivitu, byl 
nucen za uvedené období několikrát hledat jiný podnik, protože mu byla spolupráce  
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kontaktovaných subjektů vypovězena, zejména z důvodu neochoty poskytovat informace o 
otázkách jejich ekonomické situace. Formální stránka bakalářské práce je snížena neuvedením 
zdrojů u tabulek, ale i chybějící interpunkcí. 
 
Závěr: Bakalářská práce by měla být rozpracována do větší hloubky, zejména v oblasti 
analýzy a návrhové části. I přes výše uvedené skutečnosti doporučuji bakalářskou práci 
k obhajobě.  
 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1. Jaká problematika (klady a nedostatky) Vám vyplynuly z provedené analýzy? 
Vyjmenujte jednotlivé klady a nedostatky. 

2. V čem vidíte největší problém při zpracování bakalářské práce, a co byste nyní po 
zkušenostech, které se zpracováním bakalářské práce máte, udělal?  

3. Jaký přínos budou mít výsledky bakalářské práce pro podnik, u kterého jste ji 
zpracovával?  

 
Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  E - dostatečně 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 24. srpna 2011 
         
       …………………………………... 
       podpis vedoucího bakalářské práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 
 


